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Introducere

Biorotorul TDBSB

Principiul de operare al biorotorului TDBSB reprezinta una dintre cele mai
performante tehnologii atat din punct de vedere a calitatii apei, ce poate fi integrata in
sisteme de epurare eficiente, din punct de vedere al folosirii spatiului cat si al resurselor.
Procesul tehnologic al biorotorului are la baza antrenarea masei biologice in
cadrul proceselor de nitrificare /denitrificare cu ajutorul unor cupe confectionate din
otel inox. Aceste cupe metalice sunt fixate pe o volanta ce este antrenata de catre un
motoreductor.
Principiul de functionare este cel clasic al morilor de apa ce fac ca o parte din
masa biologica cuprinsa in cupa sa fie desprinsa de la fundul biorotorului apoi ridicata
la partea superioara a biorotorului, de unde va cadea liber catre linia apei unde va
elibera azotul prin filmul de prelingere al cupei dupa care prin lovirea apei va
intensifica procesul de nitrificare asigurand necesarul de aer masei biologice.
Acest proces este unul inspirat din natura, unde pe cursurile raurilor alternanta
zonelor line cu cele accidentate produc intr-un mod repetat acest preoces de nitrificare
/denitrificare.
Tehnologia de epurare cu biorotor TDBSB are urmatoarele avantaje:
-

Consum redus de energie

-

Garantie de exploatare foarte ridicata min 15ani

-

Eficienta de epurare

-

Posibilitatea de a fi instalate in zone cu temperaturi foarte joase

Dimensiunile biorotorului TDBSB sunt calculate in functie de debitul de apa,
spatiul destinat in cadrul proiectului.
Biorotorul este prevazut cu un sistem de evacuare al namolului in exces fara a fi
nevoie de pompa de evacuare, evacuarea fiind facuta in sistem gravitational prin
diferenta presostatica.
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PERIOADA DE INSTALARE
Instalarea echipamentului electromecanic, interconectarile intre bazine, conectarea cu
panoul de comanda si control, testarea si punerea in functiune a statiei de epurare va fi
realizata in maxim 10 de zile de la finalizarea lucrarilor civile.
PERIOADA DE FURNIZARE A EHIPAMENTELOR
Echipamentele pot fi furnizate in trei - patru luni de la data semnarii contractului si
achitarii avansului conform contractului.
GARANTIA
Perioada de garantie asigurata de firma noastre este de 5 ani pentru toate materialele si
echipamentele. Perioada de garantie va incepe de la data punerii in functiune a statiei.
SC Terra Dinamic SRL garanteaza ca orice piesa de schimb se va afla la fata locului
pentru a asigura operarea continua a sistemului si va repara sau inlocui orice echipament
defect pe toata perioada de garantie, fara a pretinde vreun cost suplimentar clientului.
Periodic, specialistii nostrii vor vizita statia in vederea verificarii echipamentului si a
analizarii chimice a apei pentru a se asigura de functionarea adecvata a statiei de epurare
conform contract.
SC TERRA DINAMIC S.R.L. isi rezerva dreptul de a introduce modificari tehnice si
de alt fel in proiect, acolo unde se cer, cu intentia de a imbunatati operarea instalatiei.
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